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Kính gửi các Gia Đình
Học kỳ 2 chắc chắn đã là một học kỳ không giống học kỳ khác trong lịch sử giáo dục của hầu hết chúng ta ngày nay! Nó
đã dạy chúng ta nhiều điều về bản thân, với tư cách cá nhân và như một cộng đồng đức tin. Chúng ta đã được thử thách
để suy nghĩ lại về cách giảng dạy và học tập, các mối quan hệ của chúng ta và cách chúng ta kết nối với người khác, và
tầm quan trọng của đức tin của chúng ta trong thời điểm không chắc chắn. Nó đã kéo nhiều người trong chúng ta vượt
ra ngoài những gì chúng ta nghĩ là có khả năng, nhưng cùng nhau chúng ta đã đi trên con đường không xác định, chịu
đựng nhiều và học được nhiều hơn về những gì quan trọng nhất! Khi chúng ta kết thúc học kỳ này, TÔI CÁM ƠN TẤT CẢ
MỌI NGƯỜI, cho công việc quý vị đã làm để hợp tác với chúng tôi để hỗ trợ con quý vị và việc học của các em. Đức Chúa
Thánh Thần, ở cùng tất cả quý vị, và tôi đã may mắn được chứng kiến điều này trong mỗi quý vị và con cái của quý vị!
Vì nhiều hạn chế đã được nới lỏng ở một phạm vi nhỏ hoặc được áp dụng lại, chúng ta sẽ bắt đầu học kỳ tới tiếp tục với
sự bắt đầu và kết thúc ngày của chúng ta so le (vui lòng xem các giờ được điều chỉnh cho McKay (Xanh Lá) & Mackillop
(Xanh), kiểm tra nhiệt độ, phụ huynh vẫn ở ngoài trừ khi thực sự cần thiết và chỉ đặt bữa ăn trưa vào Thứ Hai, Thứ Năm
và Thứ Sáu. Không có bữa ăn trưa nóng nào được giao cho học sinh vào Học Kỳ 3. Việc điều chỉnh được thực hiện để
bảo đảm tất cả các học sinh đều ở trong không gian học tập của các em trễ nhất là 9am. Cổng lớn sẽ được đóng sau thời
gian này. Tôi có niềm hy vọng rằng điều này sẽ thay đổi và mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. Chúng ta cần kiên nhẫn và biết
ơn lẫn nhau và đánh giá cao việc nhỏ, song đầy ý nghĩa tầm quan trọng của gia đình và cộng đồng nhà trường, dù nó có
thể như thế nào. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi và lấy lại sức vào những ngày nghỉ này. Giữ an toàn, giữ sức khỏe!
Chúng ta trở lại trường vào Thứ Hai ngày 13 tháng Bảy vào những thời gian sau-
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FLEXIBUZZ
Chúng ta đã được Flexibuzz thông báo rằng ứng dụng sẽ ngừng hoạt động kể từ ngày 30 tháng Sáu năm 2020. Vì chúng
ta có See Saw để nêu bật việc học tập và giảng dạy, chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng điều này. Với sự vắng mặt của học sinh
và thay đổi chi tiết xin vui lòng gửi email cho admin@stbsunshinenth.catholic.edu.au hoặc gọi văn phòng số 93118872
hoặc cho giáo viên của con quý vị biết. Trường hiện đang trong quá trình điều tra nghiên cứu và thông dò Hệ thống
Quản lý Học tập để trông nom tất cả việc quản trị. Vậy, xin hãy chờ!
GHI DANH TRƯỜNG TRUNG HỌC CHO HỌC SINH LỚP 5 VÀO TRƯỜNG TRUNG HỌC NĂM 2022.
Ngày ghi danh cho học sinh Lớp 5 vào Lớp 7 năm 2022 đã bị thay đổi do COVID 19. Tất cả học sinh muốn đăng ký vào
một trường Trung học Công giáo có đến ngày 8 tháng Mười năm 2020 để thực hiện. Các ứng viên tiềm năng sẽ có đề
nghị cho các em được gửi về các em vào ngày 1 tháng Mười Hai 2020. Các gia đình có đến ngày 15 tháng Mười Hai để
chấp nhận lời đề nghị.
GHI DANH MẪU GIÁO 2021
Chúng tôi có một số lượng lớn ghi danh Mẫu Giáo tương lai cho năm 2021. Các cuộc phỏng vấn với các gia đình sẽ bắt
đầu trong vài tuần đầu của Học kỳ 3. Nếu quý vị có con/anh chị em đủ điều kiện cho Mẫu Giáo vào năm 2021, vui lòng
gọi cho văn phòng ngay lập tức.
SEUSSICAL THE MUSCIAL
Hôm qua, người con lớn nhất trong gia đình đã nhận được một bản sao miễn phí DVD Seussical the Musical, với sự
tham gia của các học sinh năm 2019. Điều này sẽ cho tất cả quý vị một số giải trí tuyệt vời trong kỳ nghỉ. Hãy thưởng
thức! Một lời cảm ơn thật nhiều đến Mr Fred Zeinstra đã dành thời gian và công sức để sản xuất những đĩa này.
NHÂN VIÊN
Mr James Reitmaier, giáo viên Lớp 6 sẽ nghỉ phép dài hạn vì bệnh. Hãy giữ James và gia đình thầy trong lời cầu nguyện
của quý vị.
TRƯỜNG CHỤP HÌNH
Trường Chụp Hình sẽ diễn ra vào Tuần 3 của Học kỳ 3, vào Thứ ba ngày 28 tháng Bảy năm 2020. Năm nay, học sinh sẽ
phải mặc đồng phục Mùa Đông cho việc này. Tài liệu cập nhật cho các gia đình cần hoàn thành sẽ được gửi về nhà vào
Thứ Hai ngày 13 tháng Bảy năm 2020.
TRÒ CHUYỆN HỌC TẬP
Cuộc Trò Chuyện Học Tập diễn ra vào Thứ Năm ngày 25 tháng Sáu này. Đây là một Ngày Đóng Cửa Trường Học. Tất cả
các cuộc trò chuyện học tập sẽ được trực tuyến. Nếu quý vi có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này, xin vui lòng
gọi cho văn phòng số 93118872.
Trước Cuộc Trò Chuyện Học Tập và trong nỗ lực nắm bắt kiến thức (cha mẹ) của quý vị về con mình với tư cách là người
học và việc học của các em, quý vị có thể vui lòng cân nhắc một số điều sau: Quý vị đã nhận thấy điều gì về con quý vị như một người học trong quá trình học từ xa? Điểm mạnh của các em là gì?
Những thách thức của các em là gì?
Các học sinh đã được thăm dò ở trường, câu hỏi sau đây: Em đã phát hiện ra điều gì về bản thân mình như một người học trong quá trình học từ xa? Điểm mạnh của tôi là gì?
Những thách thức của tôi là gì?
NGÀY CUỐI HỌC KỲ 2
Ngày cuối của Học kỳ 2, sẽ là Thứ Sáu ngày 26 tháng Sáu, 2020. Học sinh được phép mặc Thường Phục vào ngày này.
Ngày học cho học sinh sẽ kết thúc lúc 1:00pm vào ngày này. Nhà Mahoney (Đỏ) và Nhà Mamo (Vàng) sẽ kết thúc lúc
12:50pm và McKay (Xanh) và MacKillop (Xanh dương) sẽ kết thúc lúc 1:00pm vào ngày này. Xin hãy ghi vào nhật ký
của quý vị.
CẦU NGUYỆN CUỐI HỌC KỲ
Chúng tôi cảm tạ Ngài Thiên Chúa, cho học kỳ này.
Cho những thách thức, những thành công và những sai lầm từ đó chúng tôi đã học được.
Hãy ở cùng chúng tôi khi chúng tôi dành thời gian với gia đình và bạn bè.
Cho chúng tôi sức mạnh và can đảm để làm những gì đúng: để là nhân chứng đức tin của chúng tôi.

Giúp chúng tôi trở thành một Kitô hữu thiết thực vào những ngày lễ này,
để cảm kích những gì người khác, làm cho chúng tôi,
để dành thời gian và nỗ lực giúp đỡ những người khác.
Trở thành những người hòa giải trong gia đình của chúng tôi.
Gìn giữ chúng tôi an toàn trong các hoạt động của chúng tôi; cho chúng tôi nghỉ ngơi tốt và vui vẻ
Đem chúng tôi trở lại tươi tỉnh và sẵn sàng cho một học kỳ mới.
Chúng tôi cảm ơn Ngài cho các bạn cùng lớp của chúng tôi, các giáo viên, các phụ huynh
Và một cộng đồng quan tâm đến chúng tôi.
Xin cho chúng tôi luôn có ý thức về Ngài trong cuộc sống của chúng tôi.
Amen

